NOTÃ PRIVIND MIªCÃRILE
POLITICE INDIENE

Prezenta lucrare face referire la mai multe
partide ºi miºcãri politice indiene, importante pentru a înþelege viaþa ºi epoca lui Jawaharlal Nehru
ºi pentru a aprecia moºtenirea sa.
Congresul Naþional Indian a fost creat în 1885
de cãtre Allan Octavian Hume, liberal, originar din
Scoþia, pentru a constitui un forum care sã permitã
articularea unui punct de vedere indian asupra
chestiunilor legate de guvernarea ºi dezvoltarea
politicã a Indiei. Congresul a devenit principalul
partid politic al þãrii (întrunirile sale anuale în diferite locuri din India au condus la o participare ºi o
atenþie sporite). Conducerea sa provenea, iniþial,
din rândul claselor profesionale educate, iar preºedinþii, aleºi anual, aparþineau diferitelor religii, între
primii douãzeci regãsindu-se hinduºi, musulmani,
creºtini ºi parsi. Spre sfârºitul secolului, în interiorul
Congresului s-a produs o separare între Extremiºti,
conduºi de Tilak, ºi Moderaþi, conduºi de Gokhale
– primii militând pentru o acþiune mai radicalã în
vederea îndepãrtãrii britanicilor, în timp ce ultimii
îºi urmãreau obiectivele folosind mijloacele constituþionale ºi promovând reforme fundamentale
menite sã conducã la obþinerea autonomiei. Aceastã
diviziune a dispãrut în perioada Primului Rãzboi
Mondial.
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Sosirea lui Mahatma Gandhi, care a revenit în
India în 1916 dupã un lung sejur în Africa de Sud, a
determinat transformarea Congresului, dintr-o
elitã care dezbãtea decizii în marea lor majoritate
ineficiente pentru societate, într-o miºcare de masã
care se pronunþa pentru independenþã deplinã.
Pentru atragerea maselor de credincioºi musulmani ºi promovarea unitãþii între hinduºi ºi musulmani, Gandhi ºi-a implicat partidul în campania
de susþinere a Miºcãrii Khilalifat-ului
Khilalifat-ului, care organiza, în India, demonstraþii anti-britanice, în care
se cerea reinstaurarea Califatului dupã înfrângerea Turciei Otomane. Victoria republicanului laic
Kemal Ataturk în rãzboiul civil din Turcia a afectat
cauza, însã campania a demostrat atât potenþialul
cât ºi limitele mobilizãrii populare, care trecuse
dincolo de diviziunile existente între comunitãþile
religioase. În anii ’20, principala diviziune existentã
în cadrul Congresului era între susþinãtorii miºcãrii
de nesupunere civicã ºi necooperare cu britanicii
ºi aºa-numiþii Swarajiºti
Swarajiºti, cei care participau la
alegeri încercând sã obþinã locuri în instituþiile cu
autonomie limitatã permise de britanici. Pânã la
sfârºitul deceniului, însã, cele douã grupuri s-au
reunit sub conducerea lui Mahatma Gandhi cerând
independenþã deplinã (chiar dacã unii dintre ei
erau dispuºi sã se mulþumeascã cu statutul de
Dominion în cadrul Imperiului Britanic. Principalele
divergenþe de opinii în interiorul Congresului în anii
’30 erau cele dintre socialiºtii radicali ºi membrii
mai vârstnici, mai conservatori. Aºa cum vom
vedea în aceastã carte, Jawaharlal Nehru s-a aflat
cu câte un picior în fiecare dintre cele douã tabere.
În afara Congresului, mai multe partide de mai
micã importanþã promovau diverse interese particulare, principala grupare menþionatã în aceastã
carte fiind Partidul Liberal
Liberal, condus de Sir Tej Bahadur Sapru, care considera cã prin cooperarea cu
britanicii se poate realiza o extindere progresivã a
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autonomiei indiene. Liberalii nu aveau ºi nici nu
cãutau sã obþinã o susþinere popularã, însã britanicii le-au acordat o atenþie mult peste importanþa
lor politicã realã.
Între timp, un risc mult mai important începea
sã se contureze în interiorul miºcãrii naþionale, de
aceastã datã bazat nu pe divergenþe de naturã
tacticã sau ideologicã, ci religioasã. Liga Musulmanã din India a apãrut în 1906 dupã ce o
delegaþie de nobili musulmani s-a prezentat în
faþa viceregelui pentru a-ºi afirma loialitatea faþã
de Administraþia Britanicã ºi pentru a obþine
susþinerea de cãtre autoritãþi a intereselor musulmanilor. Pentru o lungã perioadã de timp, Liga nu
a fost privitã ca o alternativã viabilã pentru
Congres ºi, într-adevãr, mulþi dintre membrii sãi
aparþineau ambelor grupãri. Pânã la sfârºitul
anilor ’20, aceleaºi nume puteau fi regãsite pe lista
celor care prezidau reuniunile Congresului ºi,
respectiv, ale Ligii. Divergenþele serioase au apãrut
odatã cu succesul lui Gandhi în procesul de mobilizare a maselor, determinând Liga, sub conducerea lui Mohammed Ali Jinnah ºi, în principal, de
teama consecinþelor „regulilor majoritãþii” (pe care
le considera de naturã sã permitã dominarea
hinduºilor), sã dezvolte o platformã din ce în ce mai
separatistã. În timp ce Congresul susþinea cã îi
reprezintã pe indieni indiferent de credinþã ºi
continua sã aibã importanþi lideri musulmani (în
special, Maulana Abul Kalam Azad, preºedinte din
1940 pânã în 1946 ºi Khan Abdul Ghaffar Khan, zis
ºi „Gandhi de la frontierã”), Liga afirma din ce în
ce mai des cã ea este singura care vorbeºte în
numele musulmanilor din India. Deºi mai multe
partide regionale au încercat sã treacã peste diviziunile dintre Congres ºi Ligã prin includerea de
membri aparþinând tuturor comunitãþilor religioase sau prin elaborarea unor platforme laice – în
special, Partidul Unionist
Unionist, în Punjab, care promova
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interesele agricultorilor ºi Partidul Krishak Mazdoor Praja (Partidul fermierilor, muncitorilor ºi
chiriaºilor) – în Bengal, Liga a reuºit în cele din
urmã sã-ºi impunã punctul de vedere. Aceastã
carte descrie adâncirea prãpastiei dintre Congres
ºi Ligã ºi punctul culminant – separarea þãrii în
douã state, India ºi Pakistan, dupã retragerea
britanicilor în 1947.
O altã grupare politicã meritã menþionatã.
Hindutva sau „Hinduismul
„Hinduismul”, este cauza promovatã de hinduºii fanatici care aduceau în primplan ideea demnitãþii caracteristice tradiþiei
hinduse din India ºi doreau înlocuirea instituþiilor
seculare ale þãrii cu un stat hindus. Predecesoarea
sa, din perioada luptei pentru eliberare naþionalã,
a fost Hindu Mahasabha
Mahasabha, un partid care promova
interesele de castã neglijate de Congresul laic ºi
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) sau Corpul
Naþional al Voluntarilor, modelat dupã Cãmãºile
maro din Italia. Nici unul nu a gãsit prea mult
spaþiu de manevrã în interiorul Congresului, iar
Hindu Mahasabha a dispãrut; crearea Pakistanului ºi teribila vãrsare de sânge motivatã religios care a însoþit procesul de separare a oferit, însã,
fanaticilor hinduºi noi surse de sprijin. Bharatiya
Jana Sangh sau Partidul Poporului din India a fost
creat dupã obþinerea independenþei ca principalul
mijloc pentru promovarea aspiraþiilor lor politice.
Sangh a dispãrut în 1977 în partidul-omnibus,
Janata
Janata, care a avut o viaþã relativ scurtã, pentru
a reapãrea în 1980 sub numele de Partidul Bharatiya Janata sau BJP. Astãzi, Hindutva obþine în
principal voturile unei „familii” de organizaþii
Parivar,
cunoscute generic sub numele de Sangh Parivar
care include RSS, Vishwa Hindu Parishad (Consiliul
Mondial Hindus), Bajrang Dal ºi o mare parte din
Partidul Bharatiya Janata care, din 1998, conduce
coaliþia aflatã la guvernare la New Delhi.
28

CAPITOLUL 1

„FÃRÃ MERITE DEOSEBITE”
1889-1912
În ianuarie 1889, sau cel puþin aºa spune
povestea, Motilal Nehru, un avocat în vârstã de
27 de ani din Allahabad, oraº situat în nordul Indiei,
mergea spre Rishikesh, oraº sfânt pentru hinduºi,
care se aflã la picioarele Munþilor Himalaya pe
malul fluviului sacru, Gange. Motilal trecea printr-o adevãratã tragedie în viaþa personalã.
Cãsãtorit, încã din adolescenþã, potrivit obiceiului,
rãmãsese foarte repede vãduv, pierzându-ºi atât
soþia cât ºi primul nãscut, un fiu. Dupã trecerea
perioadei de doliu, se recãsãtorise cu o foarte frumoasã tânãrã, Swarup Rani Kaul. Nu peste mult
timp, aceasta i-a dãruit un alt fiu – care a murit,
însã, în copilãrie. Însuºi fratele lui Motilal, Nandlal
Nehru, muri apoi la vârsta de 42 de ani, lãsându-ºi
soþia ºi cei ºapte copii în grija lui Motilal. Nu era o
povarã pe care acesta sã nu o poatã duce, dar îºi
dorea cu disperare, ca o compensaþie, bucuria de
a avea un fiu propriu. Acest lucru nu era, se pare,
posibil.
Motilal împreunã cu doi tovarãºi de drum,
tineri brahmani pe care îi cunoºtea mai de mult,
au fãcut o vizitã unui faimos yoghin, renumit pentru restricþiile pe care ºi le impunea ºi care locuia
într-un copac. În frigul aspru al iernii, yoghinul îºi
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impunea diverse penitenþe care, se spunea, îl
ajutau sã dobândeascã puteri foarte mari. Unul
dintre cãlãtori, Pandit Madan Mohan Malaviya,
i-a povestit yoghinului cum cea mai mare dorinþã
a vieþii lui Motilal era sã aibã un fiu. Yoghinul îi ceru
lui Motilal sã facã un pas în faþã, se uitã lung la el
ºi îºi scuturã capul cu amãrãciune: „Tu”, îi spuse el,
„nu vei avea un fiu, nu este soarta ta”.
În faþa unui Motilal disperat ºi copleºit de
durere, celãlalt bãrbat, învãþatul Pandit Din Dayal
Shastri, îl contrazise cu respect pe yoghin. Bãtrânul
hindus Shastras, zise el, spusese clar cã nimic nu este
ireversibil în cazul unui astfel de destin, iar un mare
Karmayoghin ca el ar putea sã-i dea bietului om
mãcar o urmã de speranþã. Astfel provocat, yoghinul îl privi pe tânãrul din faþa sa ºi, în final, oftã
lung. Bãgã mâna în ulciorul sãu de alamã ºi îl stropi
de trei ori cu apã pe viitorul tatã. Motilal începu
sã-ºi exprime recunoºtinþa, însã yoghinul îl întrerupse. „Fãcând ceea ce am fãcut”, murmurã
yoghinul, „am sacrificat toatã rãsplata pentru toate
penitenþele pe care le-am îndurat de-a lungul a
multe generaþii”.
A doua zi, potrivit legendei, yoghinul a încetat
din viaþã.
Zece luni mai târziu, la 11.30 seara, pe 14 noiembrie 1889, soþia lui Motilal Nehru, Swarup Rani, a
dat naºtere unui bãieþel sãnãtos. El a fost numit
Jawaharlal („piatrã preþioasã”) ºi avea sã devinã
unul dintre cei mai remarcabili bãrbaþi ai secolului
al XX-lea.
Jawaharlal Nehru însuºi a negat povestea ca
fiind falsã, deºi mulþi o atribuiserã chiar celor doi
protagoniºti – Motilal ºi Malaviya. Cum nici unul
dintre ei nu a lãsat o versiune proprie a întâmplãrii,
va fi imposibil de stabilit vreodatã în mod satisfãcãtor veridicitatea acesteia. Marilor personalitãþi
li se atribuie adesea începuturi remarcabile ºi, în
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momentul de vârf al carierei lui Jawaharlal Nehru,
erau destui cei dispuºi sã rãspândeascã o explicaþie
supranaturalã a mãreþiei sale. Cu siguranþã, însã,
tatãl sãu l-a privit încã din copilãrie ca pe un copil
predestinat, sortit sã aibã un succes ieºit din comun,
dar fiind el însuºi un susþinãtor al raþionalismului,
este puþin probabil ca Motilal sã-ºi fi imaginat
soarta fiului sãu pornind de la binecuvântarea
unui yoghin.
Copilul însuºi nu s-a grãbit sã arate vreun semn
de potenþialã mãreþie. Era genul de elev considerat
în mod obiºnuit drept „indiferent”. În acelaºi timp,
a fost mereu rãsfãþat de pãrinþi a cãror bogãþie a
crescut odatã cu succesul din ce în ce mai mare al
lui Motilal Nehru în cariera de avocat. Dupã un
model binecunoscut în viaþa indianã tradiþionalã,
potrivit cãruia nevestele care se bucurau de prea
puþinã companie din partea soþilor, îºi concentrau
întreaga atenþie asupra fiilor, Jawaharlal a fost
copleºit cu afecþiune de cãtre mama sa, pe care o
vedea „perfectã asemenea porþelanului de Dresda”. Mulþi ani mai târziu îºi va începe autobiografia cu urmãtoarea confesiune: „Fiul unic al unor
pãrinþi bogaþi este destinat sã fie rãsfãþat, în special
în India. ªi când se mai întâmplã ca respectivul fiu
sã fie, timp de 11 ani, copil unic la pãrinþi, nu existã
nici o ºansã sã scape de acest rãsfãþ”.
Spiritul tânãrului Jawaharlal Nehru a fost modelat de douã tipuri de influenþe pãrinteºti pe care
nu le-a considerat niciodatã ca intrând în contradicþie – hinduismul tradiþional al mamei sale ºi al
celorlalte femei din casã ºi cosmopolitanismul laic,
modern al tatãlui sãu. Femeile (în special, sora
vãduvã a lui Swarup, Rajvati) obiºnuiau sã-i spunã
poveºti din mitologia hindusã, îl duceau periodic
la temple ºi la îmbãieri în Gange, fluviul sfânt.
Motilal, pe de altã parte, deºi nu a respins niciodatã
credinþa hindusã cu care se nãscuse, a refuzat, la
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un moment dat, sã participe la o „ceremonie de
purificare” pentru a fi izbãvit pentru cã „trecuse
apa neagrã” pentru o cãlãtorie în strãinãtate ºi, în
1899, a fost excomunicat, în mod oficial, de cãtre
bãtrânii castei hinduse din Allahabad ca urmare
a intransigenþei sale. Pata a rãmas, iar familia lui
Motilal a fost boicotatã în societate de cãtre unii
dintre puriºti, însã a reuºit sã treacã peste ostracizare datoritã succesului material.
Familia Nehru era o familie de pandiþi din
Kashmir, provenind dintr-o comunitate de brahmani din nordul îndepãrtat al subcontinentului,
care ºi-au refãcut viaþa începând din secolul al
XVIII-lea în nordul ºi centrul Indiei. Kashmirul ca
atare fusese în mare parte convertit la Islam în
secolele XVI ºi XVII, dar musulmanii din Kashmir
erau adepþii unei versiuni sincretice a credinþei
dominatã de misticismul moderat al preoþilor
sufiºti, care trãiau în armonie cu vecinii lor hinduºi.
Cu toate cã pandiþii pãrãsiserã în numãr mare
Kashmirul, ei nu erau priviþi ca niºte refugiaþi ce se
retrãgeau din calea jafului musulmanilor, ci ca
imigranþi educaþi, cu o pregãtire profesionalã temeinicã aflaþi în cãutarea unor oportunitãþi mai bune.
Deºi pandiþii din Kashmir formau o comunitate la
fel de închisã ca oricare alta din India – conºtienþi
de faptul cã originea lor, numãrul redus, situaþia
socialã foarte bunã, pielea deschisã la culoare ºi
trãsãturile bine definite îi fãceau speciali – ei erau
mândri de imaginea lor pan-indianã. La urma
urmei, îºi lãsaserã cãminele în urmã în Kashmir, un
loc pe care nu încetaserã sã-l numeascã „patria
mamã”, reuºiserã sã prospere într-un stat unde
musulmanii îi depãºeau net în numãr, proporþia
fiind de 13 la 1, nu aveau un trecut dominat de
dispute de castã, de vreme ce castele nebrahmanice din Kashmir ºi mai mulþi dintre brahmani se
convertiserã la Islam; nu erau deranjaþi de cultura
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